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/11 /  KLIMALANKA Anna M ąria: Z problematyki budowy roli Szam- 
belana w "Głupim Jakubie" Tadeusza Rittnera. "Roczniki Humanisty
czne K U L", t. XXIV, z. 1, Lublin 1976 (wyd. 1978) s . 127-140.

Artykuł je st  fragmentem przygotowywanej większej całości poświę
conej strukturze teatralnej ró l z "Głupiego Jakuba" Rittnera. Autorka 
omawia szczegółowo konstrukcję roli Szambelana, do której kształtu, 
jak twierdzi, przywiązywał p isarz  wielką wagę, budując ją  z myślą o 
konkretnej rea lizac ji scenicznej. P rzy tworzeniu postaci Szambelana 
doszła do głosu, jak w żadnej innej z jego sztuk, fascynacja Rittnera 
teatrem. Jedną z konsekwencji tego je st  fakt, że o rolę Szambelana, 
m ającą - słusznie - opinię bardzo trudnej, ubiegali się zawsze najwy
bitniejsi aktorzy. Autorka przypomina kilku spośród jej interpretatorów: 
Kazim ierza Kamińskiego, M ieczysława Frenkla, Kazimierza Junoszę
- Stempowskiego i-o s ta tn io -  Jana Sw iderskiego, omawiając różne sposo
by ukazania przez nich Rittnerowskiego bohatera.
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/11/ KMIECIK Zenon: "Tygodnik Ilustrowany" w latach 1908-1915.
"Przegląd  Humanistyczny" 1978 nr 1 s . 75-89.

Autor omawia profil artystyczno-ideowy "Tygodnika Ilustrowanego" 
w latach 1908-1915, za naczelnej redakcji d ra Józefa Wolffa. Kierowni
kiem literackim pisma był w tym okresie Artur Oppman, działem plasty
cznym kierował wybitny artysta drzeworytnik Józef Holewiński. "Tygod
nik Ilustrowany" był w omawianym okresie najpoczytniejszym czasopismem 
w zaborze rosyjskim , skupiającym wokół siebie wybitnych p isarzy , pu
blicystów i m alarzy. Przegląd zaw artości pisma wskazuje na różnorod
ność podejmowanej problematyki: publikowano prace naukowe z historii 
Polsk i, drukowano powieści i nowele znanych autorów (B . P ru s, H. 
Sienkiewicz, J. Weyssenhoff, a także A. Strug, G. Daniłowski), ogła
szano artykuły o charakterze społeczno-politycznym, wskazujące na po
stępowy charakter periodyku.
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